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ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: «Πρόσκληση για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και εργαλείων - εξοπλισμού για την
συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας με αυτεπιστασία»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/7-06-2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β’/ 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226 Α’/ 27-12-2010).
3. Το Π.Δ. 80/2016 (145 Α’) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
4. Τον Ν. 4412/2016 (147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Τον Ν. 4270/2014 (143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.
4337/2015 (129 Α΄)
6. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο
1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74 Α’/26-3-2014).
7. Την υπ’ αριθ. οικ. 61/13.01.2022 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20.01.2022 & ΑΔΑ:61777ΛΛ-ΤΗΣ) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης
στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
8. Την υπ’ αριθ. οικ. 72217(1346)/31.01.2022 (ΦΕΚ 458 B’/07.02.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
9. Το με αρ. πρωτ. Φ1.3.4/47/οικ.741450(2619)/18-10-2022 Πρωτογενές Αίτημα
10. Την με α/α 3803 / αρ. πρωτ: 745381(5480)/31-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011511228 2022-10-31) Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε με α/α 3825 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών (ΚΑΕ
02.721.9781.α.19.01)
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11. Την ανάγκη προμήθειας εργαλείων, αναλώσιμων και εξοπλισμού συντήρησης του οδικού δικτύου
αρμοδιότητας της ΠΕ Ημαθίας

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
Να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια υλικών σήμανσης οδών για το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο
της Π.Ε. Ημαθίας, δαπάνης 9.198,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%., όπως περιγράφονται κάτωθι. Στη
διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά
και Συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ



Να είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ



Να αποτελούνται από το κυρίως σώμα και τη βάση.



Από κόκκινο σώμα και να φέρει σε κάθε πλευρά αργυρόλευκες αντανακλαστικές επιφάνειες.



Να προσφέρουν υψηλή ορατότητα μέρα —νύχτα και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες.



Η επιφάνεια τους να είναι κόκκινη με υψηλής αντανακλαστικότητας μεμβράνη τύπου ΙΙ.



Το σχήμα του πτερυγίου να είναι τραπεζοειδές.

Διαστάσεις



Ύψος: 30 cm τουλάχιστον



Διαστάσεις βάσης: 20×14cm τουλάχιστον



Τύπος μεμβράνης: Yψηλή αντακλαστικότητα τύπου II

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (NEW JERSEY)



Το πλαστικό στηθαίο ασφαλείας να είναι κατασκευασμένο από πολυεθυλαίνιο υψηλής ποιότητας.



Να φέρει ειδικές υποδοχές για την σύνδεση, με εύκολο θηλύκωμα, πολλών ομοίων μεταξύ τους.



Να έχει οπή με πώμα για την επιθυμητή πλήρωση του στηθαίου με νερό ώστε να αυξάνεται το βάρος και η
ευστάθεια του, ενώ στο κάτω άκρο έχει οπή απορροής του αποθηκευμένου νερού.

Διαστάσεις:



Μήκος: 100cm τουλάχιστον



Υψος: 60cm τουλάχιστον



Πλάτος: 45cm τουλάχιστον



Xρώμα: Λευκό – Κόκκινο

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Λεωφ. Στρατού 72, 591 31 Βέροια
Τηλ. Κέντρο: 23313 53661
Email: dtei@imathia.pkm.gov.gr ,

http://www.imathia.pkm.gov.gr

Σελίδα 2 από 8

ΑΔΑ: ΨΧΝΕ7ΛΛ-Α7Π

22PROC011575524 2022-11-10
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 250 m


Η προειδοποιητική ταινία σήμανσης κινδύνου, χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό επικίνδυνων σημείων σε
περιοχές έργων και για την οριοθέτηση χώρων γενικότερα, από την τροχαία, τους δήμους, σε εκδηλώσεις, κ.ά



Να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο.



Επάνω της να υπάρχουν λευκές και κόκκινες διαγώνιες λωρίδες που είναι τυπωμένες με χρώματα ειδικά για αντοχή
στην έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες.

Διαστάσεις:


Μήκος: 250m



Πάχος: 50 μm τουλάχιστον



Πλάτος : 70 mm τουλάχιστον



Χρώμα: λευκό/κόκκινο

ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1m



Κώνος σήμανσης-ασφαλείας 1m κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο (PE).



Να είναι ολόσωμος χωρίς ραφές και να μην προξενεί ζημιές στα διερχόμενα οχήματα κατά την πρόσκρουση.



Να αποτελείται από σώμα κόκκινου χρώματος και υψηλού βάρους βάση.



Να παρουσιάζει χαμηλό κέντρο βάρους ώστε να έχει μεγάλη σταθερότητα κατά την τοποθέτηση.



Επάνω στην κόκκινη επιφάνεια να φέρει δύο λευκές αντανακλαστικές μεμβράνες κλάσης R1B.



H κατηγορία βάρους του να είναι W2 και να προσφέρει υψηλή ορατότητα μέρα – νύχτα και υπό όλες τις καιρικές
συνθήκες.



Να συμμορφώνεται με το ΕΝ 13422+Α1.

Διαστάσεις:



Ύψος: 1m τουλάχιστον



Βάρος: 7kg τουλάχιστον



Διαστάσεις βάσης: 58cm x 58cm τουλάχιστον

ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 0,75m












Να είναι κατασκευασμένοι από μαλακό PVC και να έχουν ενιαίο πορτοκαλί χρώμα. Σύμφωνα με την προσωρινή
προδιαγραφή αντανακλαστικών κώνων, να έχουν λεία και στιλπνή επιφάνεια χωρίς αυλακώσεις και κυματισμούς,
Να είναι ολόσωμοι χωρίς ραφές και να μην προξενούν ζημιές στα διερχόμενα οχήματα κατά την πρόσκρουση.
Να έΈχουν χαμηλό κέντρο βάρους και να παρουσιάζουν μεγάλη ευκαμψία έτσι ώστε μετά την παραμόρφωσή τους
να επανέρχονται αμέσως στην αρχική τους κατάσταση.
Χαρακτηριστικά : Οι κώνοι, να φέρουν ταινία αργυρόλευκου χρώματος, υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ,
σταθερά κολλημένη.
Να προσφέρουν υψηλή ορατότητα μέρα-νύχτα και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες.
Προδιαγραφή : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (18-12-1987).
Διαστάσεις: Τύπος Η30
Η50
H75
Ύψος 75cm τουλάχιστον
Διαστάσεις βάσης (cm) 40×40 τουλάχιστον
Πλάτος μεμβράνης 9 cm τουλάχιστον
Τύπος μεμβράνης τύπου ΙΙ
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ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ Φ80






Η επιφάνεια του να κατασκευάζεται από πορτοκαλί πολυκαρβονικό υλικό υψηλής αντοχής.
Πρακτικά να είναι άθραυστος.
Να έχει εξωτερική διάμετρο 80 cm. με κυρτή επιφάνεια, που σκοπός της να είναι η αύξηση της προβαλλόμενης από
τον καθρέπτη επιφάνειας
Ο πολυκαρβονικός (PC) καθρέπτης, να στηρίζεται επάνω σε σωλήνα..
Η σύνδεσή του να γίνεται με την βοήθεια ειδικής μεταλλικής κατασκευής γαλβανισμένης εν θερμώ που να
επιτρέπει στον καθρέπτη την μετακίνηση-περιστροφή του προς όλες τις κατευθύνσεις (δεξιά, αριστερά, επάνω και
κάτω), ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη οπτική γωνία, που θα βοηθήσει παρέχοντας καλή ορατότητα στους
διερχόμενους οδηγούς

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ





Η βάση στήριξης πινακίδων να είναι ένα χυτό, καμπύλο, ανακυκλωμένο υλικό με ιδιαίτερα μεγάλη ανθεκτικότητα.
Η βάση να έχει διαμπερείς οπές, διαστάσεων 40×40 mm και 60×60 mm. Τουλάχιστον
Ο τύπος των ιστών που θα μπορούν να στερεωθούν επάνω της να είναι τετράγωνοι κοιλοδοκοί διαστάσεων 40×40
mm και 60×60 mm
 Η μεταφορά της να μπορεί να γίνει πολύ εύκολα
Διαστάσεις
 Ύψος: 14cm τουλάχιστον
 Διαστάσεις Βάσης: 75X38cm τουλάχιστον
 Βάρος: 25kg τουλάχιστον
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ





Ο φράχτης να είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής (HDPE).
Το χρώμα του να είναι κόκκινο και στην μπροστινή του όψη να φέρει λευκή αντανακλαστική μεμβράνη
Να διαθέτει υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός σε μηχανικές κρούσεις.
Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό αγκύρωσης για τη σύνδεσή του με όμοια εμπόδια κατά μήκος ή για το σχηματισμό
τετράπλευρου.
Διαστάσεις:

Μήκος: 200cm τουλάχιστον

Υψος: 100cm τουλάχιστον
ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΒΕΛΟΣ ΜΕ LED







Η φωτεινή ένδειξη βέλους «δεξιά» ή «αριστερά»,(να υπάρχει η δυνατότητα περιστροφής) να φαίνεται από
απόσταση μεγαλύτερη των 500 m.
Να αποτελείται από λάμπες LED, με διάμετρο Φ10 τουλάχιστον, υψηλής φωτεινότητας, να είναι τοποθετημένες
επάνω σε μεταλλική κατασκευή υψηλής αντοχής, απολύτως στεγανής, διαστάσεων 60×60 cm τουλάχιστον
Να υπάρχει ενσωματωμένο φωτοκύτταρο για να μειώνει την φωτεινότητα κατά την διάρκεια της νύχτας και να την
αυξάνει την ημέρα.
Το βέλος να σχηματίζεται από αντανακλαστική μεμβράνη.
Να Λειτουργεί με μπαταρία 12V-170Ah.
Στην τιμή να συμπεριλαμβάνονται:

1. το αναλάμπων βέλος,

2. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V 150AH τουλάχιστον,

3. Κοιλοδοκός 40Χ40 , 2,5M,

4. Bάση στήριξης με δυνατότητα περιστροφής του βέλους δεξιά ή αριστερά

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει
απαραίτητα την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς επίσης και την ένδειξη:
«Προσφορά για προμήθεια αναλώσιμων υλικών και εργαλείων - εξοπλισμού για την συντήρηση οδικού δικτύου
αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας με αυτεπιστασία»,

Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (υπο)φακέλους:
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«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, με ημερομηνία έκδοσης το
αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.
2. Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται ότι :


Δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους Λόγους Αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,
απάτη,

τρομοκρατικά

εγκλήματα

ή

εγκλήματα

συνδεόμενα

με

τρομοκρατικές δραστηριότητες,

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική
εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων).


Δεν έχει αποκλεισθεί από δημόσιες συμβάσεις βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021.



Εφαρμόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 του Ν.
4412/2016 και αφορά στις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας.



Δεν τελεί σε πτώχευση, ή σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης,

ή

πτωχευτικού

συμβιβασμού

ή

αναστολής

επιχειρηματικής

δραστηριότητας

ή

οποιασδήποτε ανάλογης κατάστασης που προβλέπεται από εθνικές διατάξεις νόμου


Αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.



Ότι εγγυάται την ποιότητα των υλικών, η δε χρονική εγγύηση δε θα πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1)
έτους. Η εγγύηση αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση άμεση επιδιόρθωση ή αντικατάσταση υλικού.

Σημείωση: Η περίπτωση (i) της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά:
1.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και
προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές.

2.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

3.

Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), το
οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό
χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι
ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του,
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άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του.
Σημειώσεις:


Η ως άνω αρ. (2) Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, υπογράφεται
από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, και συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης της εταιρείας, ανάλογα με τη νομική της μορφή (καταστατικό, πιστοποιητικά μεταβολών,
ΦΕΚ, συγκρότηση ΔΣ σε σώμα κτλ).



Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή
που συμμετέχει στην ένωση.



Τα ανωτέρω υπ’αρ. (1),(3) και (4) μπορούν να προσκομιστούν σε απλά φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4250/2014.

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: την Οικονομική Προσφορά για την
προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων για τις ανάγκες των Τμημάτων Συγκοινωνιακών Έργων και Έργων Δομών
Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ημαθίας (συνολική αξία).
Η προσφερόμενη τιμή με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και όλες τις κρατήσεις, επί ποινή αποκλεισμού, δεν
πρέπει να ξεπερνά τον συνολικό προϋπολογισμό της προμήθειας, ήτοι 9.198,94 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%.
Η Οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου για την προμήθεια θα γίνει κατόπιν της παράδοσης του αντίστοιχου
τιμολογίου και μετά από την έκδοση και θεώρηση του τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, το οποίο
εκδίδεται στο όνομα του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στη σχετική νομοθεσία (Ν.
4412/2016). Τον αντισυμβαλλόμενο βαρύνουν οι σχετικές κρατήσεις με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Οι προθεσμίες πληρωμής, όπως ορίζονται και ισχύουν σύμφωνα με το Ν.4152/2013 υποπαράγραφος Ζ.5, άρχονται
από την ημερομηνία προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η παράδοση θα γίνει στους χώρους που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία έως 15 ημέρες από την παραγγελία, σε
κάθε περίπτωση η παραγγελία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022 .

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι φάκελοι προσφορών θα κατατίθενται στην Γραμματεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ημαθίας
– Λ. Στρατού 72 – 591 31 – Βέροια, τηλ. 23313-53631, e-mail: dtei@imathia.pkm.gov.gr

ως την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 π.μ.
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Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής ή η σφραγίδα του
ταχυδρομείου, αλλά η πραγματική ημερομηνία παραλαβής του φακέλου. Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη
στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής http://imathia.pkm.gov.gr.
Η προσφορά είναι δεσμευτική και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το σύνολο των απαιτούμενων
χαρακτηριστικών/προδιαγραφών, άλλως θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές για μέρος των παραπάνω,
εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Συνημμένα:
1. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ημαθίας

Κωνσταντίνος Καλαΐτζίδης
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Προς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ε-ΜΑΙL
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και εργαλείων - εξοπλισμού για την
συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας με αυτεπιστασία
Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικών
εργαλείων, για τις ανάγκες των Τμημάτων Συγκοινωνιακών Έργων και Έργων Δομών Περιβάλλοντος της
Π.Ε. Ημαθίας, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω
ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις
ακόλουθες τιμές μονάδας.

α/α

Περιγραφή

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Προϋπολογισθείσα τιμή
με Φ.Π.Α 24% στην
συνολική ποσότητα

1

Αντανακλαστικά πτερύγια

ΤΕΜ

30

305,04 €

ΤΕΜ

20

1.550,00 €

ΤΕΜ

5

52,70 €

ΤΕΜ

100

2.976,00 €

ΤΕΜ

30

706,80 €

ΤΕΜ

1

111,60 €

Βάση στήριξης πινακίδων

ΤΕΜ

20

496,00 €

8

Σταθερός φράχτης

ΤΕΜ

10

1.140,80 €

9

Αναλάμπων βέλος με led

ΤΕΜ

2

1.860,00 €

2
3
4
5
6
7

Πλαστικό στηθαίο
ασφαλείας New Jersey
Ταινία σήμανσης κινδύνου
250 m
Κώνος σήμανσηςασφαλείας 1m
Κώνοι ασφαλείας PVC Η
75
Πολυκαρβονικός καθρέπτης
Φ 80

Σύνολο με Φ.Π.Α. 24%

Προσφερόμενη
Τιμή με Φ.Π.Α.
24%
(αριθμητικώς)
στην συνολική
ποσότητα

Προσφερόμενη Τιμή με
Φ.Π.Α. 24% (ολόγραφος)
στην συνολική ποσότητα

9.198,94 €
Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα – Υπογραφή)

Ημερομηνία: ______________
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